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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää voivatko selluloosapohjaiset muuntokuidut
korvata puuvillan valmistusprosessien ja rakenteellisten ominaisuuksien perusteella. Puuvillaa
käytetään paljon tekstiiliteollisuudessa. Sitä viljellään pääasiassa keinokastelulla, joten se
kuivattaa luonnon vesivaroja.
Muuntokuitujen valmistusprosessien turvallisuus ja monimutkaisuus selvitettiin kirjallisuuden
avulla. Muuntokuitujen ja puuvillan rakenne-erojen selvittämiseksi kuitunäytteistä otettiin
mikroskooppikuvia valo- ja pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.
Valmistusprosessiltaan monimutkaisin ja terveydelle haitallisin on viskoosiprosessi, ja
yksinkertaisin ja turvallisin ioncellprosessi. Suurin rakenne-ero muuntokuitujen ja puuvillan
välillä on puuvillan ontto lumen-rakenne. Muuntokuidut kehrätään keinotekoisesti
suulakemenetelmällä, jolloin kuiduista tulee tankomaisia. Lumen-rakenteestaan johtuen
puuvilla on vahvempaa, hengittävämpää ja lämpimämpää kuitua kuin muuntokuidut.
Tämän kandidaatintyön perusteella voidaan todeta, että rakenne-erojen vuoksi muuntokuidut
eivät voi korvata puuvillaa kokonaan. Muuntokuiduista ei voida valmistaa tekstiilejä samoihin
käyttötarkoituksiin kuin puuvillasta. Uudella ioncellprosessilla saadaan vahvaa ja kestävää
muuntokuitua. Prosessi vaatii vielä lisätutkimusta. Jos ioncellprosessi saadaan toimimaan
teollisuusmittakaavassa, voidaan sillä korvata viskoosiprosessi tekstiiliteollisuudessa. Jos
ioncellkuituun saataisiin kehruuvaiheessa lumen-rakenne, se voisi korvata puuvillan
tekstiiliteollisuudessa.
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The target of this bachelor’s thesis was to clarify the possibility of regenerated cellulosic fibers
as an alternative to cotton. The basis of the study was the negative environmental impacts of
cotton cultivation. Most of the cotton harvests come from irrigated lands so the farming
consumes natural freshwater resources.
Manufacturing processes of the fibers and their environmental impacts were examined through
literature. The structural differences between the fibers were examined with fiber microscopy.
Pictures of the fibers were taken by light microscope and scanning electron microscope.
The foremost structural difference between cotton and regenerated cellulosic fibers is that
unlike cotton, regenerated cellulosic fibers do not contain a hollow lumen structure. The barlike structure of viscose, lyocell and ioncell is due to the artificial spinning process. The tubelike structure of cotton makes it stronger, more breathable, and warmer fiber than the
regenerated cellulosic fibers.
On the grounds of this bachelor’s thesis it can be said that due to the structural differences,
regenerated cellulosic fibers are not a possible alternative to cotton. The novel ioncell fiber is a
strong and durable textile fiber, yet the process needs more examination. If the process
expands to the industrial scale, the ioncell fiber will be a possible alternative to the dangerous
and complex viscose process. Ioncell could also replace cotton in the future, if the spinning
process
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the
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will

get

a

hollow

structure.
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LYHENTEET
NMMO

N-metyylimorfoliini-N-oksidi

[DBHN][OAc]

Superhappoon

pohjautuva

ioninen

liuotin

(eng.

1,5-diaza-

bicyclo[4.3.0]non-5-enium acetate
IL

Ioninen liuotin

SEM

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (engl. scanning electron microscopy)

BSE

Takaisinsironneet elektronit (engl. backscattered electrons)

SE

Sekundaariset elektronit (eng. secondary electrons)

FIBIC

Suomen bioekonomiayhdistys (engl. Finnish Bioeconomy Cluster)

FuBio

FIBIC:n rahoittama tutkimusohjelma suomen metsaäteollisuuden
elvyttämiseksi (engl. future biorefineries)
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1

JOHDANTO

Puuvilla on merkittävä materiaali tekstiiliteollisuudessa. Vuonna 2010 koko maailman
vaatteista 32,9 % oli valmistettu puuvillasta ja teollisuusmaiden vaatteista 43,2 %
(FAO/ICAC, 2013). Sen viljely on kuitenkin epäekologista, koska puuvillapellot kastellaan
pääasiassa

kastelujärjestelmien

avulla

eikä

luonnollisella

sadevedellä.

Puolet

tekstiiliteollisuudessa käytetystä puuvillasta viljellään Kiinassa ja Intiassa, jotka molemmat
ovat väkiluvultaan suuria maita (Mather & Wardman, 2015). Puuvillan ongelmana on myös
se, että viljely vie potentiaalista tilaa ruuan viljelyltä. Väestönkasvu ja elintason nousu
kasvattavat ruuan tarvetta ja tekstiilikuitujen kulutusta koko ajan. Yhdessä nämä asiat ovat
aiheuttaneet jo pitkään kovaa painetta kehittää tekstiiliteollisuuden tarpeisiin vaihtoehtoisia
kuituja puuvillan rinnalle ja sen mahdollisiksi korvaajiksi. Selluloosapohjaiset muuntokuidut
ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto puuvillalle, koska raaka-aineena käytetty puu kasvaa
luonnossa ilman keinokastelua. Kuvassa 1 on selluloosapohjaisten muuntokuitujen
kehityskulku 1800-luvun lopusta 2000-luvulle.

Selluloosan liukeneminen
selluloosaksantaatiksi
1891

1905
Viskoosin valmistus
teollisuusmittakaavassa
Kuva 1

NMMO liuottaa Selluloosan liukeneminen
selluloosaa
ionisiin liuottimiin
1973

2002

1992

2013

TENCEL® valmistus Ioncell-F
teollisuusmittakaavassa

Selluloosapohjaisten muuntokuitujen kehitys 1800-luvun lopusta nykypäivään
(Muokattu: Woodings, 2001. Chen, 2015. Swatloski, 2002. Sixta et al. 2015).

Nykyinen viskoosiprosessi sai alkunsa vuonna 1981. Brittiläiset kemistit Charles Cross,
Edward Bevan ja Clayton Beadle havaitsivat, että selluloosa liukenee selluloosaksantaatiksi,
kun sitä käsitellään natriumhydroksidilla ja rikkihiilellä (Woodings, 2001). Valmistusprosessin
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ongelmana on terveydelle hyvin vaarallinen rikkihiili. Viskoosin suosio kääntyi tästä syystä
laskuun. Lyocellprosessi kehitettiin ratkaisuna viskoosin valmistusprosessin epäkohtiin. Siinä
käytetty liuotin NMMO (N-metyylimorfoliini-N-oksidi) on myrkytön orgaaninen kemikaali.
Vuonna 1992 Courtaulds ryhtyi valmistamaan lyocellkuitua teollisessa mittakaavassa
lyocellprosessilla ja kuidun kauppanimeksi tuli Tencel® (Hongu & Phillips, 1997).
Lyocellprosessin suurin ongelma on liuottimen epästabiilius. Tämän vuoksi ryhdyttiin
kehittämään vaihtoehtoisia tapoja liuottaa selluloosaa (Rosenau et al. 2001). Ioncellkuidun
kehitys sai alkunsa vuonna 2002, kun Rogers havaitsi, että selluloosa liukenee ionisiin
liuottimiin ilman johdannaisreaktioita (Swatloski, 2002). Tästä eteenpäin ionisia liuottimia ja
niiden mahdollisuutta korvata NMMO on tutkittu paljon. Vuonna 2013 Hummelin
tutkimusryhmä onnistui valmistamaan toimivan prosessin, jossa käytettiin ionisista liuotinta
selluloosan liuotukseen (Sixta et al. 2015). Prosessi sai nimen Ioncell-F, ja sillä valmistetusta
kuidusta onnistuttiin ompelemaan vaatteita (Sixta et al. 2015). Vaikka selluloosapohjaisia
muuntokuituja on kehitetty ja valmistettu jo pitkään, oli niiden kulutus maailmassa vuonna
2010 tehdyn tutkimuksen mukaan vain 3,9 % (FAO/ICAC, 2013). Puuvillan kulutus oli 32, 9
% (FAO/ICAC, 2013).
Tämä kandityön tavoitteena on selvittää, voidaanko vettä kuluttava puuvilla korvata
selluloosapohjaisilla muuntokuiduilla tekstiiliteollisuudessa. Kuitujen eroja tarkastellaan sekä
valmistusprosessien, että perusrakenteiden avulla. Valmistusprosessien avulla tarkastellaan
kuitujen valmistuksen ekologisuutta ja monimutkaisuutta. Korvattavuutta lähestytään kuitujen
rakenteellisten peruserojen perusteella. Mikroskooppikuvien avulla selvitetään ovatko
muuntokuitujen perusrakenteet tarpeeksi lähellä puuvillan rakennetta, jotta niistä valmistettuja
tekstiilejä voidaan käyttää samoissa tarkoituksissa. Rakenteellisten ominaisuuksien tarkastelu
rajataan käsittelemään kuluttajan kannalta tärkeitä ominaisuuksia, joita ovat helppohoitoisuus,
hengittävyys, kiiltävyys ja pinnankarheus. Selluloosapohjaisia muuntokuituja verrataan
puuvillaan sen perusteella, miten hyvin kuidut toteuttavat nämä ominaisuudet.
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MATERIAALIT JA MENETELMÄT

Kuidut kuvattiin sekä valomikroskoopilla, että pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM).
Valomikroskooppina oli Olympuksen malli SZX9 ja pyyhkäisyelektronimikroskooppina
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Hitachin malli SU3500. Mikroskooppikuvia varten kuitunäytteet puuvillasta, viskoosista ja
lyocellistä preparoitiin Eurokankaasta ostetuista kangastilkuista. Koska ioncelliä ei myydä
vielä kaupoissa, ei siitä saatu kuitunäytettä.
Valomikroskooppikuvia varten jokaisesta kangastilkusta erotettiin yks lanka, ja langasta
leikattiin noin 2 mm:n pituinen osa näytelasille. Langanpätkästä kuidut eroteltiin pinseteillä,
jotta mikroskoopilla nähdään paremmin yksittäisten kuitujen rakenne. Kuitunäytteeseen
lisättiin muutama tippa vettä, ja päälle laitettiin pieni lasilevy, joka puristi näytteen. Märkiä
kuitukuvia varten kuituja liotettiin vedessä noin vuorokauden ajan, minkä jälkeen langoista
erotettiin kuidut samalla tavalla kuin kuivina.
Kuiduista otettiin SEM–kuvia sekä pituussuunnassa, että poikkileikkauksena. Pituussuunnan
kuvia varten jokaisen kangasnäytteen langasta leikattiin lyhyt pätkä ja sen kuidut eroteltiin
toisistaan. Kuidut kiinnitettiin vaakatasoiselle näytealustalle kaksipuolisen teipin avulla.
Poikkileikkauskuvia varten langanpätkät asetettiin 90

o

kulmaan näytealustalle kohtisuoraan

elektronisuihkua varten. Kuituja ei käsitelty mitenkään ennen SEM-kuvia. Ioncellkuidun
SEM–kuva otettiin kirjallisuudesta.

3

TEKSTIILIKUITUJEN LUOKITTELU

Tekstiilikuidut ovat hienorakenteisia ja ne voidaan jakaa luonnonkuituihin ja muuntokuituihin
kuvan 2 mukaan. Luonnonkuidut ovat eläin- tai kasviperäisiä, kun taas muuntokuidut ovat
kemiallisesti valmistettuja kuituja. Muuntokuitujen materiaali voi olla peräisin uusiutuvista
luonnonvaroista, kuten puista ja kasveista, tai uusiutumattomasta luonnonvarasta, kuten
öljystä. (David & Pailthorpe, 1999)
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TEKSTIILIKUIDUT

Luonnonkuidut

Eläinperäiset

Kuva 2

Muuntokuidut

Kasviperäiset

Uusiutuvista
luonnonvaroista

Uusiutumattomista
luonnonvaroista

Villa

Puuvilla

Viskoosi

Polyester

Silkki

Hamppu

Lyocell

Akryyli

Ioncell-F

Elastaani

Tekstiilikuitujen jaottelu luonnonkuituihin ja muuntokuituihin kuidun alkuperän
perusteella (Muokattu: David & Pailthorpe 1999).

Esimerkkikuituina

käsiteltävät

puuvilla,

viskoosi,

lyocell

ja

ioncell

ovat

kaikki

selluloosapohjaisia tekstiilikuituja. Puuvilla on luonnonkuitu, kun taas viskoosi, lyocell ja
ioncell ovat kemiallisesti valmistettuja muuntokuituja. Viskoosi, lyocell ja ioncell
valmistetaan regeneroimalla liuotettua selluloosaa.

4

SELLULOOSA

Selluloosa (kuva 3) on monimutkainen luonnossa esiintyvä molekyyli. Se on sekä kasvien, että
puiden rakennusmateriaali, mutta sitä esiintyy myös tietyissä bakteereissa ja vesieliöissä,
kuten levässä (Chen, 2015).
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Kuva 3

Selluloosapolymeerin monomeeriyksikkö (Chen, 2015).

Kemialliselta koostumukseltaan selluloosa on glukoosimolekyyleistä koostuva polysakkaridi.
Glukoosimolekyylissä (C6H12O6) on vetyatomiin rengasrakenteella sitoutuneena viisi –CH
ryhmää, joista neljään on sitoutunut –OH ryhmä. Vetyatomin rengasrakenteessa yhteen hiileen
on myös sitoutuneena -CH2OH ryhmä. Kun kaksi glukoosimolekyyliä reagoi kondensaatiolla,
viereisistä –OH ryhmistä muodostuu yksi vesimolekyyli, joka lohkeaa pois. Kasvisoluissa
glukoosimolekyylit muodostavat kondensaatioreaktioilla pitkiä polymeeriketjuja, selluloosaa.
(Chen, 2015)
Kun vierekkäisten selluloosamolekyylien glukoosiyksiköiden hydroksyyliryhmät ovat
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, ne muodostavat molekyylien välille vetysidoksia
(Krässig,

1993).

Hydroksyyliryhmät

muodostavat

vetysidoksia

myös

yhden

selluloosamolekyylin sisällä (Krässig, 1993). Selluloosan epäsäännöllinen rakenne ja
molekyylien sisäiset vetysidokset aikaansaavat selluloosalle ominaisen jäykän rakenteen.
Tämän rakenteen ansiosta selluloosamolekyyleillä on tapana järjestäytyä hilarakenteisiin, joita
kutsutaan fibrillinauhoiksi (Choudhury, 2006). Selluloosa on kemialliselta rakenteeltaan hyvin
vahvaa, eikä se liukene helposti yleisiin liuottimiin. Selluloosapohjaisten muuntokuitujen
valmistusprosesseissa on käytettävä kemiallisia liuottimia, joilla selluloosa saadaan liuotettua
kehräystä varten.

5

PUUVILLA

Puuvilla on luonnonkuitu, joka rakentuu selluloosamolekyyleistä. Puuvillakuitu on yksi solu,
joka kehittyy puuvillasiemenen pinnassa. Puuvillaa kasvatetaan vuosisatona. Sadonkorjuun
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jälkeen kuidut erotetaan siemenhahtuvista ja puhdistetaan. Puuvillakuidun rakenteessa on neljä
pääosaa; cuticula, primaariseinämä, sekundaariseinämä ja lumen (Yu, 2015).
Puuvilla on tekstiiliteollisuudessa eniten käytetty luonnonkuitu. Se kattaa noin 90 % kaikista
luonnonkuiduista. Suurimpia puuvillan tuotantomaita ovat Kiina, Yhdysvallat, Intia, Pakistan,
Uzbekistan, Turkki ja Brasilia. Maailman puuvillantuotannosta 80 % tulee näistä maista. (Yu,
2015)

5.1 Puuvillakuidun rakenne
Puuvillakuidut ovat selluloosaa puhtaimmassa muodossa luonnossa. Puuvillakuidusta 82-96%
on selluloosaa, 2-6.4% hemiselluloosaa, 0,5% ligniiniä ja alle 1-7% pektiiniä (Ansell, 2009).
Selluloosan vetysidokset muodostavat puuvillakuituun mikrofibrillirakenteita, joiden välissä
on amorfisia alueita noin 70 % (Shoudhury, 2006). Yksittäisellä puuvillakuidulla on
selluloosamolekyylien muodostama nauhamainen fibrillirakenne, jonka keskellä kulkee tyhjä
onkalo, lumen (Yu, 2015). Kuivuessaan kuitu painuu lumenrakenteesta johtuen kasaan ja
fibrillirakenteiden takia kuitu kiertyy kuituakselinsa ympäri. Näin ollen mikroskooppikuvassa
pitkittäinen kuitu näyttää kierteiseltä nauhalta (kuva 4). Fibrillirakenteiden vetysidokset
tekevät puuvillakuiduista erittäin vahvoja (Yu, 2015).

Kuva 4

SEM-kuva t(takaisinsironneet elektronit (BSE), elektronikiihtyvyys 5 kV)
puuvillakuiduista ja sen kierteisyydestä. Selluloosamolekyylien mikrofibrillikulmista
johtuen puuvillakuitu kiertyilee kuituakselinsa ympäri.

Puuvillan soluseinämät ovat saman kaltaisia kuin puusolun. Myös puuvillalla soluseinämä
jakaantuu primaariseen ja sekundaariseen soluseinään, ja sekundaarisen soluseinä jakaantuu
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kolmeen osaan, S1, S2 ja S3, ja keskellä kulkee onkalo, lumen (kuva 5). Kuten puulla, myös
puuvillalla sekundaariseinämän keskimmäinen osa (S2) on paksuin ja kontrolloi
puuvillakuidun

mekaanisia

ominaisuuksia

kuituakselilla.

Sekundaariseinämän

osien

mikrofibrillikulmat vaihtelevat, mistä johtuen myös kuidun moduulien suunnat vaihtelevat.
Mikrofibrillien

suunnanvaihteluiden

vuoksi

puuvillalle

onkin

hankala

määrittää

mikrofibrillikulmaa sekundaariseinämän paksuimmassa kerroksessa. (Ansell & Mwakaimbo,
2009)

Kuva 5

Puuvillakuidun solurakenne (Muokattu: Mather & Wardman, 2015).

Kuidun valmistuksessa puuvillakasvien siemenkodat avataan, kuidut poistetaan ja
puhdistetaan. Tämän jälkeen saadut hahtuvat karstataan, jolloin kuitusäikeet järjestäytyvät
samansuuntaisiksi levyiksi. Lopuksi levyt venytetään, minkä jälkeen niistä voidaan kehrätä
halutun paksuista ja kierteistä lankaa. (Smith & Zhu, 1999)

5.2 Puuvillan ympäristövaikutukset
Puuvillaa viljellään yli 100 maassa, ja sen viljelijöistä yli 90 % asuu kehittyvissä maissa.
Puuvillan viljely keskittyy hyvin kuivan ja lämpimän ilmaston maihin (Yu, 2015). Tämän
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takia viljely vaatii paljon keinokastelua. Peräti noin 73 % koko puuvillantuotosta tapahtuu
kastelujärjestelmien avulla ja vain 27 % luonnollisen sadeveden avulla (WWF, 2013).
Puuvilla vaatii veden lisäksi suuren määrän ravinteita, jotta se tuottaa hyvän sadon. Viljelyssä
käytetään monia eri kemikaaleja, jotka lisäävät puuvillan viljelyn epäekologisuutta. Huonojen
kastelujärjestelmien takia viljelyssä käytetyt kemikaalit leviävät helposti pohjavesien kautta
lähistöjen vesistöihin aiheuttaen niiden rehevöitymistä ja myrkyttäen eliökantaa (Soth et al.
1999). Puuvillan viljely aiheuttaa suurien ekosysteemien, kuten esimerkiksi Indus–joki
Pakistanissa ja Yangtze–joki Kiinassa, pilaantumista ja kuivumista (WWF, 2013).
Ympäristöhaittojensa lisäksi puuvillan viljely vie paikallisilta asukkailta potentiaalista
viljelymaata ruualta, mikä on alati kasvavan väkiluvun takia suuri ongelma.

6

SELLULOOSAPOHJAISET MUUNTOKUIDUT

Selluloosapohjaisiksi muuntokuiduiksi kutsutaan kemiallisesti valmistettuja kuituja, joiden
raaka-aineena on käytetty puista tai kasveista saatua selluloosaa (Woodings, 2001).
Muuntokuiduissa ei ole luonnostaan jatkuvia kuitusäikeitä, kuten puuvillan filamenttirakenne,
vaan ne luodaan keinotekoisesti kehruusuulakkeiden avulla. Filamentit muodostuvat, kun
kehruumassa syötetään kehruusuulakkeen pienien reikien läpi. Kehruuliuoksen on oltava
viskoosista, jotta siitä muodostuu jatkuvia filamentteja.
Selluloosapohjainen kuitu viskoosi, oli ensimmäinen keinotekoinen muuntokuitu tekstiilialalla
(Chen, 2015). Nykyään tekstiiliala hyödyntää selluloosapohjaisia kuituja paljon. Ne ovat
ekologisempia kuin muut keinokuidut, koska niiden raaka-aine on lähtöisin uusiutuvista
luonnonvaroista, eli yleensä puusta. Selluloosapohjaiset muuntokuidut ovat sileitä ja kiiltäviä,
aivan kuten silkki. Viskoosi kehitettiin alun perin kalliin ja hennon silkin vahvemmaksi
korvaajaksi, mistä johtuu siitä usein käytetty nimi, tekosilkki.

6.1 Viskoosi
Viskoosikuitua on kehitetty jo 1800–luvun lopusta asti.

Britannialaiset kemistit Charles

Cross, Edward Bevan ja Clayton Beadle havaitsivat vuonna 1891, että selluloosa liukenee
selluloosaksantaatiksi, kun sitä käsitellään natriumhydroksidilla ja rikkihiilellä (Woodings,
2001). He patentoivat valmistusprosessin vuonna 1893 Englannissa (Wilkes, 2001).

13

6.1.1

Selluloosan liuotus, alkalisointi- ja ksantaatioreaktiot

Viskoosikuidun kehräysprosessia varten on puusta saatava raaka selluloosa ensin liuotettava,
jotta saadaan viskoosinen kehruuliuos. Liukeneminen tapahtuu kaksivaiheisella kemiallisella
reaktiolla, joka on esitettynä yhtälöissä 1. Kuvassa 6 on esiteltynä sama reaktio kemiallisten
rakennekaavojen avulla. (Yu, 2015)
(𝐶! 𝐻!" 𝑂! )! + 𝑛𝑁𝑎𝑂𝐻 → (𝐶! 𝐻! 𝑂! 𝑂𝑁𝑎)! + 𝑛𝐻! 𝑂

(1.1)

selluloosa + natriumhydroksidi → alkaaliselluloosa + vesi
(𝐶! 𝐻! 𝑂! 𝑂𝑁𝑎)! + 𝑛𝐶𝑆! → 𝑛(𝑆 − 𝐶𝑆𝑁𝑎 − 𝑂𝐶! 𝐻! 𝑂! )

(1.2)

alkaaliselluloosa + rikkihiili → rikki-selluloosaksantaatti
Puumassan selluloosa reagoi ensin natriumhydroksidin kanssa, jolloin selluloosakuidut
turpoavat ja muodostuu valkoista alkaliselluloosaa (yhtälö 1.1). Ylijäänyt natriumhydroksidi
puristetaan ja kuivataan uusiokäyttöä varten. (Yu, 2015)

Kuva 6

Viskoosin muodostuminen kemiallisesti (Yu, 2015).

Alkaliselluloosa kypsytetään, jolloin ilman happiradikaalit hapettavat alkaliselluloosan.
Selluloosa depolymerisoituu haluttuun polymerisoitumisasteeseen, jotta se voi reagoida
rikkidioksidin kanssa. Seuraavaksi alkaliselluloosaan lisätään rikkihiiltä CS2 (yhtälö 1.2), joka
reagoi alkaliselluloosan kanssa muodostaen kiteistä ja oranssia selluloosaksantaattia.
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Ksantaatti liuotetaan lopuksi natriumkloridilla, jolloin saadaan siirappimaista, viskoosista
kehruuliuosta, viskoosia. Tämä liuotusprosessi on esiteltynä kuvassa 7. (Wilkes, 2001)

Puusta erotettu selluloosa

Alkaalisointi, NaOH
Selluloosa reagoi NaOH:n kanssa muodostaen
alkaaliselluloosaa.

Hapetus, O2
Alkaalisellu reagoi ilman kanssa, jolloin
molekyylikoko pienenee.

Ksantaatio, CS2
Alkaaliselluloosa reagoi rikkihiilen kanssa
muodostaen kiinteää selluloosaksantaattia.

Liuotus, NaOH
NaOH liuottaa rikki-selluloosaksantaatin, jolloin
muodostuu siirappimaista liuosta, viskoosia.
Kuva 7

6.1.2

Viskoosiprosessin alkuosa. Selluloosan liuotus kehruuta varten. (Muokattu: Wilkes,
2001)

Viskoosin märkäkehruu (jet wet spinning)

Viskoosin kehruuprosessi on esitettynä kuvassa 8. Ennen kehruuta viskoosi täytyy suodattaa,
sillä liukenematon selluloosa ja muut epähalutut partikkelit saattavat tukkia kehruusuulakkeen.
Muuntokuidulle muodostuu filamenttirakenne, kun suodatuksen jälkeen viskoosiliuos
johdetaan kehruusuulakkeiden pienien reikien läpi rikkihappokylpyyn. Rikkihappo neutralisoi
viskoosin

alkalisuuden,

jolloin

regeneroituu

alkuperäistä

selluloosaa

jatkuvina

filamenttirakenteina. Filamentit vedetään pitkiksi yhtenäisiksi kuitusäikeiksi ja kerätään
yhtenäisiksi kuitulevyiksi. Levyt venytetään, pestään ja kuivataan. Lopuksi kuitulevyt, jotka
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sisältävät tuhansia yhdensuuntaisia filamentteja, leikataan halutun pituisiksi katkokuiduiksi ja
paalataan. (Wilkes, 2001)

Suodatus
Poistetaan liukenematon selluloosa ja muut
epähalutut partikkelit.

Märkäkehruu
Viskoosi johdetaan kehruusuuttimen läpi
rikkihappokylpyyn.

Neutralointi koagulaatiokylvyssä,
H2SO4

Rikkihappo neutralisoi alkaalisuuden, jolloin
muodostuu filamenttirakenne.

Säikeiden keräys ja pesu
Selluloosasäikeet kerätään yhtenäisiksi levyiksi.

Leikkaus
Kuitulevyt leikataan katkokuiduiksi.

Viskoosikuitu
Kuva 8

6.1.3

Viskoosiprosessin loppuosa. Märkäkehruu rikkihappokylpyyn. (Muokattu: Wilkes,
2001).

Viskoosin valmistusprosessin ongelmakohdat

Viskoosin

valmistusprosessi

on

monivaiheinen.

Selluloosa

on

käsiteltävä

ensin

natriumhydroksidilla ja rikkihiilellä, jotta saadaan rikki-selluloosaksantaattia. Prosessi vaatii
paljon kemikaaleja, mikä lisää prosessin monimutkaisuutta, koska kemikaalit tulee kierrättää.
Erityisesti prosessissa käytettävät vahva emäs (natriumhydroksidi) ja mineraalihappo
(rikkihappo) vaativat monivaiheisen jäteveden käsittelyn, mikä tekee prosessista entistä
monimutkaisemman.
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Wilkes (2001) mukaan viskoosiprosessin alussa alkalisellusta puristettu natriumhydroksidi
johdetaan NaOH kiertoon. Kierrosta otetaan virtoja muihin prosessivaiheisiin, joissa tarvitaan
NaOH:ia, kuten esimerkiksi ksantaatin liuotus (Wilkes, 2001). Kehruukylvyn liuos sisältää
rikkihiiltä ja rikkihappoa liuenneena. Nämä komponentit on poistettava ennen haihdutusta,
sillä ne ovat myrkyllisiä kemikaaleja ja aiheuttavat vaaraa (Työterveyslaitos, 2015). Muuten
viskoosiprosessi toimii suljetun kierron systeeminä (Wilkes, 2001).
Vaikka viskoosiprosessia pidetään suhteellisen ympäristöystävällisenä, on sen ongelmana
ksantaatioreaktiossa käytettävä rikkihiili, CS2. Rikkihiili on terveydelle vaarallinen kemikaali,
ja pitkäaikainen altistuminen sille vahingoittaa keskus– ja ääreishermostoa. Altistumisen on
todettu

myös

lisäävän

sydäninfarktin

ja

solumutaatioiden

riskiä.

Rikkihiilen

tasapainotilakonsentraatio on 40 % 20 oC lämpötilassa, eli se on helposti hajoava aine.
Rikkihiili myös syttyy helposti, esimerkiksi kipinästä, kuumasta pinnasta tai iskusta.
(Työterveyslaitos, 2015)
Rikkihiilen käyttö lisää viskoosinvalmistusprosessin monimutkaisuutta, sillä prosessin
rikkihiili on kerättävä huolellisesti talteen ja kierrätettävä. Myrkyllisyytensä vuoksi rikkihiili
tekee viskoosiprosessin selluloosan liuotusvaiheesta siis todella vaarallisen. Tämän vuoksi
selluloosan liuotukselle on kehitetty pitkään vaihtoehtoisia, turvallisempia menetelmiä.

6.2 Lyocell
Lyocell kuitu (suurin valmistaja Lenzing, kauppanimellä Tencel®) on viskoosin rinnalla
toinen teollisessa mittakaavassa valmistettava selluloosapohjainen muuntokuitu (White, 2001).
Se kehitettiin kannattavammaksi ja turvallisemmaksi vaihtoehdoksi monimutkaiselle, kalliille
ja terveydelle vaarallista rikkihiiltä käyttävälle viskoosiprosessille.
6.2.1

Selluloosan liuotus orgaanisella liuottimella

Lyocell -prosessissa (kuva 9) liuotus tapahtuu N-metyylimorfoliini-N-oksidilla (NMMO), joka
kuuluu syklisiin, tertiäärisiin amiinioksideihin. Liuottimen merkittävimmät ominaisuudet
johtuvat NMMO molekyylin N-O–sidoksesta. Sen elektronivahva happi vetää typpiatomia
puoleensa, jolloin syntyy hyvin vahva ja poolinen kovalenttinen sidos. Vahvan poolisuutensa
takia N-O sidos tekee NMMO molekyylistä vahvasti hydrofiilisen. Tästä johtuen se sekoittuu
hyvin veteen. (Rosenau et al. 2001)
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Selluloosa johdetaan NMMO:n ja veden seokseen siten, että muodostuu mahdollisimman
homogeeninen liete. NMMO:n epästabiiliuden takia prosessiin on lisättävä tässä vaiheessa
stabilisaattoreita. NMMO–molekyylin N-O sidoksen happi pystyy muodostamaan vain tietyn
määrän vetysidoksia veden ja selluloosan kanssa. (Rosenau et al. 2001) Näin ollen lietteessä
vesi ja selluloosa kilpailevat vetysidoksen muodostamisesta. Ylimääräinen vesi täytyy
haihduttaa, jotta happimolekyyli muodostaa selluloosan kanssa vetysidoksia ja selluloosa
liukenee (Rosenau et al. 2001).
6.2.2

Lyocellin märkäkehruu ilmaraon kautta (dry-jet wet spinning)

Liuotuksen ja haihdutuksen jälkeen jäljelle jäänyt kehruumassa suodatetaan ja johdetaan
kehruusuulakkeiden

pienten

reikien

läpi,

kuten

viskoosiprosessissa.

Lyocellin

valmistusprosessi eroaa viskoosista kuitenkin siinä, että kehruusuulakkeesta ulos tulevat
filamentit ohjataan koagulaatiokylpyyn ilmaraon kautta. Koagulaatiokylvyssä regeneroituu
alkuperäistä selluloosaa yhtenäisinä kuitusäikeinä. Säikeet kerätään yhtenäisiksi levyiksi ja
venytetään rullien päällä. Lopuksi ne pestään, kuivataan ja leikataan halutuiksi
kuitupituuksiksi. (Sixta et al. 2015)
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Puusta erotettu selluloosa
Liuotus (NMMO)
Selluloosa-NMMO -liete, haihdutus

Märkäkehruu air gap -menetelmällä
Kehruusuuttimesta filamentit ilmarakoon

Koagulaatiokylpy
Filamentit NMMO -kylpyyn, alkuperäistä
selluloosaa jatkuvina säikeinä

Kuitusäikeiden keräys levyiksi
Pesu ja kuivaus

Leikkaus
Leikataan haluttuun kuitupituuteen

Lyocell-kuitu
Kuva 9

6.2.3

Lyocell -kuidun valmistusprosessi yksinkertaistettuna (Muokattu: Rosenau et al. 2001
& White et al. 2005)

Lyocellprosessin hyödyt ja haitat

Selluloosan

liukeneminen

kemiallisesti

ja

termisesti

stabiiliksi

liuokseksi

tekee

lyocellprosessista ekologisen, turvallisen ja ekonomisesta näkökulmasta tarkasteltuna
tehokkaan (Sixta et al. 2016). Sitä pidetään huomattavasti parempana selluloosapohjaisten
tekstiilikuitujen valmistusprosessina, kuin viskoosiprosessia. Lyocellprosessissa selluloosa
liuotetaan suoraan ilman johdannaisreaktioita myrkyttömällä liuottimella. Tällöin jätevesiin
liukene vaarallisia kemikaaleja, toisinkuin viskoosin valmistusprosessissa (White, 2001).
Lyocellkuitu on 100 % selluloosaa, joten se on biohajoavaa (White, 2001).
Rosenau et al. (2001) mukaan liuottimen ongelma on sen sisältämän energiarikkaan N-O
sidoksen

aiheuttama

epästabiilius.

Herkän

reaktiivisuutensa

takia

NMMO

vaatii
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stabilisaattoreita prosessiin, mikä lisää kierrätettäviä kemikaaleja (Rosenau et al. 2001).
Vaikka prosessin lisätäänkin stabilisaattoreita, on NMMO:n reaktiivisuuden aiheuttamien run
away-reaktioiden vaara olemassa.

6.3 Ioncell
Ioncell on valmistusprosessiltaan hyvin samanlainen, kuin Lyocell. Siinä selluloosa liuotetaan
suoraan liuottimeen, eikä liuotusvaiheessa tapahdu kemiallisia reaktioita. Lyocell prosessi on
suojattu patenteilla. Vuonna 2002 Rogers oivalsi tutkimusryhmänsä kanssa, että selluloosa
liukenee ionisiin liuottimiin (Swatloski, 2002). Tästä lähti liikkeelle uuden ioncellkuidun
kehittäminen.
6.3.1

Ioncell-F, selluloosan liuotus ionisella liuottimella

Michael Hummel kehitti Ioncell-F kuidunvalmistusprosessin yhdessä tutkijaryhmänsä kanssa
(Sixta et al. 2015). Ioncell-F prosessissa Brasiliasta saadun eukalyptuspuun selluloosa
liuotetaan ioniseen [DBNH][OAc]–liuottimeen (engl. 1,5–diazabisyklo[4.3.0]non-5-ene)
(Sixta et al. 2015). Ioncellkuidun kehräysprosessi on saman kaltainen lyocellprosessin kanssa,
sillä myös ioncellkuitu kehrätään märkäkehruulla ilmaraon kautta.
Saatu kehruuliuos suodatetaan hydraulisella painesuodattimella, jotta kehruuliuoksesta
saadaan yhtenäinen. Viskoosinen liuos muotoillaan kehruusylinterin halkaisijan kokoiseksi.
Liuos kiinteytyy 1-3 päivän jälkeen valmistuksesta. Kehruusylinteri täytetään kiinteällä
[DBNH][OAc]:n ja selluloosan seoksella. Seos lämmitetään 70 oC lämpötilaan, jolloin
muodostuu homogeeninen, ilmakuplaton ja hyvin viskoosinen kehruuliuos. Liuos johdetaan
kehruusylinterin pohjassa olevan kehruusuulakkeen reikien läpi, jolloin muodostuvat
nauhamaiset filamenttirakenteet. [DBNH][OAc]-selluloosa nauhat johdettaan ilmaraon kautta
vesikylpyyn (T=15oC), jossa regeneroituu alkuperäistä selluloosaa pitkinä kuitusäikeinä.
Säikeet kerätään rullien päälle yhtenäisiksi säielevyiksi, minkä jälkeen ne leikataan
katkokuiduiksi ja pestään. (Sixta et al. 2015)
Michud et al. (2015) ovat tutkineet selluloosan moolimassan vaikutusta ionisilla liuottimilla
valmistettujen kuitujen lopullisiin kuituominaisuuksiin. Tutkimuksessa verrattiin kuutta eri
selluloosasekoitusta, joilla kaikilla oli eri moolimassat. Selluloosat olivat peräisin
puuvillakasveista

ja

kuusipuista.

Selluloosat

liuotettiin

[DBNH][OAc]–liuottimella.
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Tutkimuksessaan Michud et al. (2015) totesi, että moolimassalla oli merkittävä vaikutus
kehruuliuoksen visko-elastisiin ominaisuuksiin ja kehrättävyyteen.
6.3.2

Ioncellprosessilla koivusta kuitua, Marimekon Allu-mekko

Suomen läpimurto selluloosan jalostuksessa oli FuBio Cellulose–tutkimusohjelmassa tehty
tutkimus, jossa valmistettiin ioncellprosessilla suomalaisesta koivusta tekstiilikuitua.
Hankkeessa oli mukana Metsä Fibre, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan
teknillinen yliopisto ja Marimekko. (Poppius-Levlin, 2014)
Projektissa tutkijaryhmä selvitti, millä selluloosan ja liuottimen suhteella saatiin parhaimmat
kehruuominaisuudet kehruuliuokselle, eli milloin filamentit kestivät parhaiten venyttämistä
(Poppius Levlin, 2014).

Tutkimusryhmä onnistui valmistamaan Ioncell-F–menetelmällä

suomalaisesta koivusta tarpeeksi kestävää tekstiilikuitua, jotta siitä pystyttiin valmistamaan
lopputuotteina tekstiilejä. Ensimmäisenä koeajona Ioncell-kuidusta valmistettiin huivi, jota
varten Helsingin yliopisto syntetisoi noin 20 litraa [DBHN][OAc]–liuotinta ja Aaltoyliopistossa kehrättiin noin 300 g Ioncell-kuitua. Yhdessä Swedish School of Textiles–
yliopiston kanssa kuitu kehrättiin langaksi ja värjättiin.
Huivi (kuva 10) esiteltiin FIBIC:n seminaarissa syksyllä 2013. Suomalainen design-yritys
Marimekko kiinnostui ioncellprosessista ja ehdotti että menetelmällä valmistettaisiin
yhteistyössä kokonainen vaatekappale. Marimekko suunnitteli Allu-mekon (kuva 10), joka
valmistettiin koivusellusta Ioncell-F prosessilla. Sellu tuli Stora Enson Enocell-tehtaalta, kuitu
valmistettiin Aalto yliopistolla, lanka kehrättiin Swedish School of Textiles–yliopistolla ja
mekon suunnitteli sekä ompeli Marimekko. Mekko esiteltiin Marimekon muotinäytöksessä
Helsingissä 13.3.2014 (Poppius-Levlin, 2014).
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Kuva 10

6.3.3

Ioncell-F menetelmällä valmistettuja tekstiilejä. Oikealla eukalyptuspuusta valmistettu
huivi (Mikko Raskinen, FIBIC, 2014) ja vasemmalla koivusellusta valmistettu Allumekko (Marimekko, FIBIC, 2014).

Ioniset liuottimet ja niiden kierrätys

Prosessissa käytettävät ioniset liuottimet ovat yleensä lähes kokonaan sulia tai fuusioituja
suoloja, joilla on korkeat sulamispisteet. Tyypillisesti ne ovat orgaanisia suoloja tai
sekoituksia orgaanisista ja epäorgaanisista suoloista. Ioniset liuottimet ovat kemiallisesti hyvin
stabiileja ja niillä on laajat liukoisuusrajat sekä matalat höyrynpaineet. Ne ovat myös
suhteellisen kierrätettäviä. (Freemantle, 2010)
Edellä mainittujen ominaisuuksiensa vuoksi Ioncell-F prosessissa käytettyä ionista liuotinta
pidetään vaarattomampana, kuin viskoosi- ja lyocellprosessien liuottimia. [DBHN][OAc] ei
ole myrkyllinen ja se on huomattavasti NMMO:ta stabiilimpi. Jotta ioncellprosessia voidaan
pitää kokonaisuudessaan ympäristöystävällisenä, täytyy liuotin kierrättää ja palauttaa
huolellisesti, mutta myös energiatehokkaasti. [DBHN][OAc]:n kierrätettävyyttä selvitettiin
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myös FuBio:n tutkimusohjelmassa. FuBio:n tutkimuksen mukaan lupaavin menetelmä
ionisten liuottimien kierrätykseen perustui haihdutus ja tislausmenetelmiin (Poppius-Levlin,
2014). Pervaporaation todettiin olevan hyvä veden erotusmenetelmä IL-vesi seoksista
(Poppius-Levlin, 2014). Vaikka FuBio Cellulose–tutkimusohjelmassa saatiin kehitettyä
mahdollisia erotusmenetelmiä ionisille liuottimille, ei niiden kierrätys silti ole vielä tarpeeksi
selkeää, jotta prosessi voitaisiin laajentaa teollisuusmittakaavaan.

6.4 Selluloosapohjaisten muuntokuitujen valmistusprosessien vertailu
Taulukossa I on esitettynä käsiteltävien muuntokuitujen valmistusprosessien merkittävimmät
erot. Viskoosin valmistuksessa puun selluloosa johdetaan ensin alkaaniksi, minkä jälkeen se
johdetaan

liuotettavaan

muotoon

selluloosaksantaatiksi.

Lyocellin

ja

ioncellin

valmistusprosesseissa ei tapahdu mitään johdannaisreaktioita, vaan selluloosa liuotetaan
suoraan liuottimeen. Viskoosiprosessissa käytetään merkittävästi vaarallisempia kemikaaleja
(rikkihiili, natriumhydroksidi, rikkihappo), kun taas lyocell -ja ioncell –prosesseissa liuottimen
lisäksi muina prosessikemikaaleina on vain vesi.
Viskoosi eroaa lyocell- ja ioncellprosesseista myös kehruutavaltaan. Viskoosi kehrätään
suoraan rikkihappokylpyyn. Lyocell ja ioncell kehrätään ilmaraon kautta. Viskoosi, lyocell ja
ioncell kehrätään kaikki suulakemenetelmällä. Tällöin kuituihin ei synny puuvillan kaltaista
lumen-rakennetta.
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Taulukko I

Selluloosapohjaisten muuntokuitujen (viskoosi, lyocell ja ioncell) valmistusprosessien
erot.
VISKOOSI

LYOCELL

IONCELL-F

Selluloosaà
Alkaanià
Ksantaani

Ei
johdannaisia

Ei
johdannaisia

LIUOTETTAVA

Selluloosaksantaatti

Selluloosa

Selluloosa

LIUOTIN

NaOH

NMMO

[DBHN][OAc]

MUUT
PROSESSIKEMIKAALIT

CS2
H2SO4

H 2O

H 2O

Märkäkehruu
ilmaraolla
NMMOvesikylpyyn.

Märkäkehruu
ilmaraolla
vesikylpyyn.

JOHDANNAISET

Märkäkehruu suoraan
rikkihappokylpyyn.

KEHRUUPROSESSI

VALMISTUS
TEOLLISUUSMITTAKAAVASSA

Useita valmistajia

Suurin
valmistaja:
Lenzing
Tencel ®

Ei vielä
teollisuusmittakaavassa.

Herbert Sixta selvitti tutkimusryhmänsä kanssa Ioncell-F prosessilla valmistetun ioncellkuidun
sopivuutta viskoosin ja lyocellin vaihtoehdoksi tekstiiliteollisuudelle (Michud et al. 2016).
Ioncell-F

prosessilla

saatiin

korkean

selluloosaorientaation

omaavia

kuituja,

jotka

osoittautuivat huomattavasti kestävimmiksi kuin viskoosi ja lyocell. Ioncellkuiduista kehrätty
kaksikerroksinen lanka kesti myös hyvin kehruuprosessin, ja siitä pystyttiin valmistamaan
lopputuotteina tekstiilejä, jotka olivat kilpailukykyisiä viskoosille ja lyocellille (Michud et al.
2016).

7

KUITUMIKROSKOPIA

Selluloosakuitujen ominaisuuksia voidaan tutkia mikroskooppisesti. Eri mikroskoopeilla
saadaan tarkkaa tietoa kuitujen morfologisista ominaisuuksista, kuten kuitupituudesta,
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kuituleveydestä, soluseinän paksuudesta, kuitupäiden muodosta ja rakenteen kuopista (Gruber,
2006). Esimerkkikuiduista otetaan kuvia valo– ja pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM).
Kuvien avulla vertaillaan kuitujen morfologisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat lopullisen
tekstiilin ominaisuuksiin. Kuidut kuvattiin valomikroskoopilla märkinä, sillä kun kuidun
seinämät turpoavat, sen fibrillirakenne ja muut morfologiset ominaisuudet tulevat paremmin
esille

(Gruber,

2006).

Valomikroskooppina

oli

Olympuksen

malli

SZX9

ja

pyyhkäisyelektronimikroskooppina Hitachin malli SU3500.

7.1 Optinen mikroskooppi
Valomikroskooppi on optinen mikroskooppi, joka käyttää näkyvää valoa aikaansaamaan
suurennetun kuvan näytteestä tai sen pinnasta. Mikroskoopin tärkeimmät osat ovat objektiivi,
okulaari, kokoojalinssi ja valonlähde. Objektiivi kerää diffraktoituneen valon näytteen
pinnasta ja muodostaa suurennetun kuvan okulaarien, eli silmäosien lähelle. Kokoojalinssi
kohdistaa valon näytteen pintaan pienelle alueelle. Kuva katsotaan joko laitteen okulaarista, tai
kuva voidaan vaihtoehtoisesti ohjata sähköisesti tietokoneen näytölle. Mikroskoopin
suurennus riippuu objektiivin ja okulaarin suurennuksista. Mikroskoopin kokonaissuurennus
on näiden tulo. (Murphy & Davidson, 2013)
7.1.1

Kuidun fibrillirakenne ja sen vaikutus kuidun vetolujuuteen

Valomikroskooppikuvista tarkasteltiin kuitujen fibrillirakennetta ja mikrofibrillikulmia.
Kuidun mikrofibrillikulma kuvaa sitä, kuinka mikrofibrillit ovat asettuneet suhteessa kuidun
pituusakseliin.

Puuvillakuidulla

on

fibrillirakenne,

mutta

selluloosamolekyylien

mikrofibrillikulmat vaihtelevat merkittävästi sekundaariseinämän keskiosassa (Ansell &
Mwakaimbo, 2009). Puuvillakuidut ovat fibrillirakenteidensa ansiosta nauhamaisia ja
mikrofibrillikulmien vaihteluiden vuoksi kuidut kiertyvät akselinsa ympäri sattumanvaraisesti.
Tämä näkyy hyvin puuvillakuitunäytteestä otetussa valomikroskooppikuvassa (kuva 11).
Puuvillakuitujen morfologiset ominaisuudet vaihtelevat keskenään hyvin paljon. Kuitujen
kasvuolosuhteet vaikuttavat merkittävästi morfologisiin ominaisuuksiin. Kuivuessaan
puuvillakuituihin muodostuu kinkkejä, aaltoiluvuutta ja poimuja kuitupituuden mukaisesti
(Hearle, 2007). Kinkit näkyvät mikroskooppikuvassa kulmina.
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Kuva 11

Koska

Valomikroskooppikuva liotetun puuvillalangan kuitupreparaatista. Punaiset nuolet
havainnollistavat kuituihin muodostuneita kinkkejä.

muuntokuiduilla

ei

ole

luonnostaan

fibrillirakennetta,

ei

niille

synny

mikrofibrillikulmia. Kuidut ovat sileämpiä, eivätkä kierry yhtä paljon, kuin puuvilla.
Viskoosin mikroskooppikuvasta (kuva 12) nähdään, että kuidut ovat huomattavasti suorempia,
kuin puuvillakuidut, eikä niissä ole kinkkejä tai poimuja.
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Kuva 12

Valomikroskooppikuva liotetun viskoosilangan kuitupreparaatista.

Myös lyocellkuidun morfologiset ominaisuudet eroavat puuvillasta huomattavasti. Lyocell on
viskoosin tapaan huomattavasti suorempaa kuin puuvilla, eikä siinä näy kinkkejä tai poimuja.
Kuvista 12 ja 13 nähdään kuitenkin, että lyocell on tasaisempaa kuin viskoosi. Lyocellkuidut
näyttävät mikroskoopissa pyöreämmiltä, kuin viskoosi.
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Kuva 13

Valomikroskooppikuva liotetun Tencel® -langan (lyocell) kuitupreparaatista.

Kuidun vetolujuus kuvaa tarvittavaa vetovoimaa, jolla kuidun rakenne vahingoittuu tai
katkeaa (Sekhri, 2011). Vetolujuus kuvaa vain kuidun vetovahvuutta, joten pelkästään sen
perusteella ei voida sanoa onko kuitu kokonaisuudessaan vahva vai ei. Kuidun morfologinen
rakenne vaikuttaa sen vahvuuteen. Puuvillan rakenne muistuttaa putkea. Muuntokuiduista taas
tulee suulakemenetelmällä tankomaisia. Koska lujuusopillisesti putki kestää paremmin
taivutusta kuin tanko, on puuvilla vahvempaa kuitua taivuttaessa. Muuntokuituja ei voi verrata
puuvillan pelkän vetolujuuden avulla.
Kuidun

vetolujuus

riippuu

kuidun

rakenteen

polymeeriketjujen

pituudesta,

niiden

orientaatiosta ja sisäisistä vetovoimista, eli toisin sanoen kuidun molekyylien muodostamista
fibrillirakenteista. Mitä pienempi mikrofibrillikulma, sitä suurempi vetolujuus kuidulla on.
Muuntokuidut ovat yleisesti ottaen vetolujuutensa perusteella vahvoja, sillä niillä ei ole
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ollenkaan mikrofibrillikulmia. Taulukossa II on esitetty kirjallisuudesta saadut vetolujuudet
esimerkkikuiduille.
Taulukko II

Esimerkkikuitujen (puuvilla, viskoosi, lyocell ja ioncell) vetolujuus kuivana
(Muokattu: Hongu & Phillips, 1997. Poppius-Levlin, 2014).

KUITUTYYPPI

VETOLUJUUS [cN/tex]

PUUVILLA
20–24
VISKOOSI
22–24
LYOCELL (Tencel ®)
40–42
IONCELL
47
Puuvillan vetolujuus vaihtelee sekundaariseinämän mikrofibrillikulmien vaihtelun vuoksi,
mutta se jää suhteellisen alhaiseksi verrattuna muihin esimerkkikuituihin. Puuvillaa ei voida
pelkän vetolujuuden takia pitää selkeästi muuntokuituja heikompana, koska se on putkimaisen
rakenteensa takia kuitenkin vahvaa taivutettaessa.
Koska muuntokuidut ovat kaikki rakenteeltaan tankomaisia, voidaan niiden vahvuutta verrata
toisiinsa vetolujuuden perusteella. Viskoosin vetolujuus on pieni verrattuna lyocelliin ja
ioncelliin. Ioncellkuitu on muuntokuiduista suuren vetolujuutensa perusteella vahvin.
Muuntokuitujen vetolujuuksien erot selittyvät kehruuprosessien eroilla. Viskoosi kehrätään
suoraan kehruukylpyyn. Lyocell– ja ioncellkuidut kehrätään ilmaraon kautta, jolloin
venytyksen seurauksena selluloosamokelyylit järjestäytyvät uudelleen ja keinotekoisesti luotu
filamenttirakenne vahvistuu (Poppius-Levlin, 2014).
Youngin moduuli kuvaa kuidun elastisuutta (Jewel, 2009). Kehruuprosessista johtuen
lyocellin (25 GPa) ja ioncellin (35 GPa) Youngin moduulit ovat huomattavasti viskoosia (10
GPa) suurempia (Sixta, 2016). Lyocell– ja ioncellkuidut ovat siis mekaanisilta
ominaisuuksiltaan viskoosia vahvempia. Kevlar-kuitu on vahva hiilipohjainen muuntokuitu.
Sitä käytetään esimerkiksi luotiliiveissä ja sen youngin moduuli on noin 90 GPa (Gunniff,
2016). Vaikka ioncellkuitu on vahvaa, jää se kuitenkin kauas kevlarin vahvuudesta. Nykyisellä
valmistusprosessilla ioncellistä ei saada niin vahvaa, että sitä voitaisiin hyödyntää samoissa
käyttötarkoituksissa kuin kevlaria.
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7.2 Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM, scanning electron microscopy)
Kun halutaan tutkia kuidun pinnankarheutta, rakenteen huokoisuutta ja soluseinämien
muotoja, kuitukuvaukseen sopii parhaiten pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM). SEM:llä
saadaan kuidun pinnan rakenteesta 3D-kuvaa, kun näytteen pintaa skannataan fokusoidulla
elektronisäteellä. (Gruber, 2006) SEM:n etu valomikroskooppiin verrattuna on se, että kuidut
eivät läpäise valoa, jolloin pinta näkyy kuvassa paremmin.
Pyyhkäisyelektronimikroskoopin

pääkomponentit

ovat

elektronikolonni

ja

detektori.

Elektronikolonnissa on alipaine ja se sisältää elektronitykin, joka kohdistaa elektronisuihkun
näytteen pintaan 1 mm:n alueelle sähkömagneettisten linssien avulla (FEI, 2010).
Pyyhkäisyelektronimikroskoopissa

elektronit

eivät

läpäise

näytettä,

vaan

elektronit

vuorovaikuttavat näytteen pinnan kanssa. Elektronien ja pinnan välisten vuorovaikutusten
aiheuttamien signaalien intensiteetit mitataan detektorilla ja ne tallentuvat tietokoneelle.
Tallennetut lukuarvot muodostavat näytteen pinnanmuotoa kuvaavat sävyerot. Yleisimmin
SEM kuvat muodostuvat kahdesta signaalista, sekundaarisista elektroneista (SE) ja näytteestä
takaisin sironneista elektroneista (BSE). Kuva muodostuu tietokoneelle rasterimaisesti piste
pisteeltä. (Goldstein et al. 2003)
Yleensä näytteen on johdettava sähköä, jotta sitä voidaan kuvata SEM:llä. Vaikka
kuitunäytteet eivät varsinaisesti johda sähköä, elektronitykin alipaineen ja näytekammion
tyhjiön paine-ero saa aikaan suuren virtausnopeuden. Tämä riittää johtamaan elektronisuihkun
näytteen pinnasta.
7.2.1

Kuitujen pinnankarheus ja lumen-rakenne

Kuvissa

14–16

on

esitetty

pyyhkäisyelektronimikroskooppikuvat

kuitunäytteistä

pitkittäissuunnassa (SEM). Puuvillakuidun pinnasta otetussa kuvassa (kuva 14) näkyvät
kuidun sisäisistä mikrofibrillikulmista johtuvat fibrillirakenteet ja kuidun kierteisyys. Koska
puuvillalla pinnanmuoto vaihtelee ja kuitu kiertyy akselinsa ympäri pituussuunnassa, on
puuvilla huomattavasti karheampaa kuin muuntokuidut.
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Kuva 14

SEM-kuva tutkitun puuvillakuidun pinnasta (takaisinsironneet elektronit (BSE),
elektronikiihtyvyys 5 kV).

Viskoosikuitu (kuva 15) taas on suorempaa verrattuna puuvillaan, eikä kierry akselinsa
ympäri. Sen pinnassa kulkee pitkittäissuunnassa juovia, mitkä johtuvat kemiallisista
johdannaisreaktioista,
valmistusprosessissa

joita

viskoosiprosessissa

selluloosa

johdetaan

tapahtuu
ensin

ennen

liuotusta.

alkaaliselluloosan

Viskoosin
kautta

selluloosaksantaatiksi ja liuotetaan vasta tämän jälkeen. Tällöin regeneroituu alkuperäistä
selluloosaa.

Filamentteja

ei

venytetä

ilmaraossa,

vaan

kehruu

tapahtuu

suoraan

koagulaatiokylpyyn. Tästä johtuen niille ei tule symmetristä halkaisijaa vaan pinnassa näkyy
juovia pitkittäissuunnassa ja kuidun poikkileikkaus on röpelöinen.

31

Kuva 15

SEM-kuva tutkittavan viskoosikuidun pinnasta (takaisinsironneet elektronit (BSE),
elektronikiihtyvyys 5,00 kV).

Lyocellkuitu on sileämpi kuin viskoosikuitu. Lyocellkuituihin ei muodostu molekyylien
välisiä mikrofibrillikulmia. Tästä johtuen kuitu ei kierry. Lyocellprosessissa selluloosa
liuotetaan suoraan orgaaniseen liuottimeen (NMMO), jolloin syntyy todella viskoosinen
kehruuliuos. Johdettaessa kehruuliuos kehruusuulakkeiden läpi, muodostuu pyöreitä ja
tasaisen halkaisijan omaavia filamentteja. Filamentit venytetään ilmaraon kautta ennen
kehruukylpyä,

jolloin

kuidun

selluloosamolekyylit

järjestäytyvät

yhdensuuntaisiksi

filamenttirakenteiksi (Poppius-Levlin, 2014). Kuitujen fibrillaatio pienenee, kun ilmarako
kehruusuulakkeen ja kehruukylvyn välillä kasvaa (Dong Bok et al. 2005).
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Kuva 16

SEM-kuva tutkittavan lyocellkuidun
elektronikiihtyvyys 5,00 kV).

pinnasta

(takaisinsironneet

elektronit,

Kuvissa 17, 18 ja 20 on pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) otetut kuvat puuvilla-,
viskoosi- ja lyocellkuitunäytteistä. Koska ioncellkuidusta ei saatu kuitunäytettä, otettiin sen
poikkileikkauskuva kirjallisuudesta. Viskoosikuitu (kuva 17) on umpinainen, reunoiltaan
rosoinen ja sen halkaisija on epäsäännöllinen.
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Kuva 17

SEM-poikkileikkauskuva tutkittavasta viskoosikuidusta. (takaisinsironneet elektronit
(BSE), elektronikiihtyvyys 10,0 kV).

Lyocellkuitu (kuva 18) on myös umpinainen, kuten viskoosi. Sen halkaisija on säännöllisempi
ja pinta sileämpi kuin viskoosin. Tämä selittyy jo aiemmin kerrottujen kehruuprosessien
eroilla. Viskoosikuitu kehrätään suoraan rikkihappokylpyyn, kun lyocell kehrätään ilmaraon
kautta NMMO-vesi-seokseen. Lyocellkuitujen poikkileikkauksessa kuidut näyttävät pyöreiltä
ja sileiltä tangoilta.
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Kuva 18

SEM-poikkileikkauskuva tutkittavasta lyocellkuidusta. (takaisinsironneet elektronit
(BSE), elektronikiihtyvyys 10,0 kV).

Ioncellkuidun poikkileikkaus on pyöreä ja kuitu näyttää tangolta. Ioncellprosessi on
samantyyppinen
ioncellprosessissa

kuin
kuitu

lyocellprosessi,
kehrätään

mutta

ilmaraon

siinä

käytetään

eri

kautta

kehruukylpyyn,

liuotinta.
joten

Myös
kuitujen

selluloosamolekyylit järjestäytyvät yhdensuuntaisiksi filamenttirakenteiksi. Kuten kuvista 18
ja 19 nähdään, tulee ioncellkuidun pinnasta hyvin samanlainen kuin lyocellkuidun pinnasta.
Kuitu on myös suoraa, sen pinta tasaista ja poikkileikkaus pyöreä.
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Kuva 19

Kirjallisuudesta otettu SEM-kuva ioncellkuidun pinnasta. (takaisinsironneet elektronit
(BSE), elektronikiihtyvyys 3,0 kV) (Michud et al. 2016).

Kuvassa 20 on poikkileikkaus puuvillakuidun rakenteesta. Esimerkkikuiduista ainoastaan
puuvillalla on lumen–rakenne. Onton rakenteensa takia puuvillakuitu on huokoista ja siinä
esiintyy kapillaari-ilmiötä. Huokoisuus kuidussa vaihtelee välillä 20–40 % kuidun volyymistä
(Mishra, 2005). Puuvilla varastoi ilmaa lumen-rakenteisiinsa, minkä takia se on lämmin
materiaali vaatetekstiileissä.

36

Kuva 20

SEM-poikkileikkauskuva tutkittavasta puuvillakuidusta (takaisinsironneet elektronit
(BSE), elektronikiihtyvyys 10,0 kV).

Suulakemenetelmällä kehrättäessä muuntokuiduille ei saada onttoa lumenrakennetta.
Viskoosi, lyocell että ioncell ovat muuntokuituina kaikki rakenteeltaan umpinaisia tankoja.
Puuvilla muistuttaa ulkomuodoltaan kasaan painunutta putkea. Vaikka muuntokuidut ovat
vaatetekstiileinä imukykyisiä ja siirtävät hyvin kosteutta iholta pois, eivät ne tankomaisen
rakenteensa vuoksi ole yhtä hengittäviä ja lämpimiä kuin puuvilla. Hyvän absorbointikykynsä
vuoksi muuntokuidut imevät itseensä myös hyvin hikeä ja bakteereja, minkä vuoksi erityisesti
urheiluvaatteet alkavat ajan kuluessa haisemaan.

8

KUITUJEN OMINAISUUDET KANKAISSA

Puuvilla on kankaana helppohoitoista, mikä on varmasti osittain syy sen suureen suosioon
tekstiilialalla. Puuvilla voidaan pestä jopa kiehuvassa vedessä ja se voidaan kuivata
kuivausrummussa (Maher & Wardman, 2015). Vaikka puuvilla ei rypisty helposti, se kestää
kuitenkin hyvin kuumuutta, joten sitä voidaan silittää jopa 200 oC lämpötilassa (Maher &
Wardman, 2015). Puuvillavaatteet ovat hyvin lämpöä eristäviä ja säilyttävät hyvin muotonsa.
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Muuntokuidut rypistyvät todella helposti. Suurin ongelma viskoosivaatteissa on juuri niiden
rypistyvyys. Viskoosi on kankaana herkempää kuin puuvilla. Sille paras pesulämpötila on 40
o

C ja se ei kestä kuivausrumpua (Maher & Wardmanm 2015). Viskoosi on 12–13 %

imukykyisempää, kuin puuvilla, mistä johtuen se kuivuu hitaammin (Maber & Wardman,
2015). Viskoosi ei palaudu venytettäessä yhtä hyvin kuin puuvilla ja sen vetolujuus huononee
huomattavasti märkänä (Maber & Wardman, 2015). Johtuen viskoosikuidun kyvystä
absorboida kosteutta ja siirtää sitä iholta pois. Viskoosivaatteet ovat huomattavasti viileämmän
ja kevyemmän tuntuista iholla, kuin puuvilla. Näiden etujen vuoksi viskoosia käytetään paljon
esimerkiksi ohuissa paitapuseroissa ja vuodetekstiileissä.
Lyocellkuidussa yhdistyy puuvillan ja viskoosin hyviä puolia. Kuitu on todella vahvaa,
vahvempaa kuin aiemmin kehitetyt selluloosapohjaiset muuntokuidut (Borbely, 2008). Lyocell
on vahvaa myös märkänä ja miellyttävän tuntuista iholla. Se on laskeutuvampaa, kuin
viskoosi, eikä rypisty niin helposti. Lyocellkuiduista valmistetuille kankaille on ominaista
pehmeä, persikan ihon tuntuinen pinta. Lyocellistä on helppo tehdä eri kuitusekoituksia, ja
prosessoida ne langoiksi ja kankaiksi (Borbely, 2008). Lyocell on monipuolinen kuitu, sillä
siitä voidaan valmistaa eri käsittelyillä denim-tyyppisiä vaatteita sekä silkkiä jäljitteleviä
puseroita. Lenzing (2016) markkinoi Tencel® -kuituaan todella kosteutta läpäisevänä,
ihoystävällisenä ja hygieenisenä. Sen sanotaan olevan imukykyisempää, kuin puuvilla,
pehmeämpää, kuin silkki ja kylmempää, kuin pellava. (Lenzing, 2016.)
Ioncellkuitu on vasta kehitysvaiheessa. Sen soveltuvuudesta eri tekstiileihin ei ole vielä
varmaa näyttöä teollisuusmittakaavassa. Ioncell-F prosessilla saatiin valmistettua todella
vahvaa (kuivana ja märkänä) ja kestävää kuitua, josta saatiin kehrättyä mekko (PoppiusLevlin, 2014). Projektissa mukana ollut Marjaana Tanttu kertoo Helsingin Sanomien
haastattelussa mekon tuntuvan hyvin paljon puuvillalta (Solla, 2014). Se on hiostamaton ja
kosteutta imevä, Tanttu kertoo. Ioncellin pesunkestävyys ja nukkaantumistaipumus ovat
kuitenkin vielä tutkimatta (Solla, 2014).
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9

KULUTTAJAN VAATIMUKSET VAATETEKSTIILEILLE

Tekstiilikuidulta

vaadittavat

ominaisuudet

riippuvat

merkittävästi

valmistettavasta

lopputuotteesta. Vaatetekstiileissä esimerkiksi farkuilta halutaan eri ominaisuuksia kuin
urheiluhousuilta.

Kuluttajan

näkökulmasta

vaatteelle

tärkeitä

ominaisuuksia

ovat

helppohoitoisuus (rypistymättömyys), hengittävyys, kiiltävyys sekä pinnankarheus.
Tekstiilin ulkonäköön vaikuttaa kuidun vuorovaikutus näkyvän valon kanssa. Kuituun osuva
valo voi joko taittua osittain, absorboitua tai heijastua (Mather & Wardman, 2015). Viskoosi
on huomattavasti puuvillaa kiiltävämpää ja sileämpää. Viskoosivaatteen kiiltävyys johtuu
valon heijastumisesta kankaan pinnasta, sillä viskoosikuidun pinta on todella tasainen.
Puuvilla ei juurikaan heijasta valoa, koska puuvillakuidut ovat karheampia ja epätasaisemman
laatuisia.
Toinen merkittävä ominaisuus tekstiilikuiduille on kuidun pinnan karheus. Se vaikuttaa
lopullisen vaatekappaleen pinnan karheuteen. Karheasta kuidusta saadaan kuitenkin
suhteellisen sileää lankaa kiertämällä lankoja kehruuprosessissa. Näin ollen lopullisen kankaan
sileyttä/karheutta ei voida selittää yksiselitteisesti alkuperäisen kuidun ominaisuuksilla. Sitä
sileämpää lankaa saadaan, mitä enemmän kierteitä langassa on. Myös lankojen vuorovaikutus
keskenään ja kutomistyyli vaikuttavat lopullisen kankaan pintaan. Samasta langasta voidaan
kutoa sekä paksumpaa, että ohuempaa kangasta. Kankaiden ominaisuuksiin vaikuttavat
huomattavasti kutomisvaiheessa käytetyt tekniikat ja päällystekemikaalit.

10 YHTEENVETO PUUVILLAN JA MUUNTOKUITUJEN EROISTA
Muuntokuiduista viskoosin valmistusprosessi on ongelmallisin, sillä se sisältää paljon
prosessivaiheita ja haitallisia kemikaaleja. Terveydelle vaarallisin kemikaali prosessissa on
rikkihiili, joka aiheuttaa pitkäaikaisen altistumisen myötä haittaa keskus- ja ääreishermostolle.
Lyocellprosessissa käytettävä kemikaali NMMO on terveydelle vaaraton, mutta hyvin
epästabiili, mikä aiheuttaa run away -reaktioiden vaaraa. Ioncellkuidun valmistusprosessi on
huomattavasti yksinkertaisempi kuin viskoosin ja siinä käytetty liuotin on stabiilimpi kuin
lyocellprosessin NMMO.

Ioncellprosessi on tosin vasta kehitysvaiheessa ja kemikaalien
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kierrätys tarvitsee lisätutkimusta ennen kuin prosessi voidaan laajentaa teolliseen
mittakaavaan.
Suurimmat erot selluloosapohjaisten muuntokuitujen ja puuvillan välillä valmistusprosessien
kannalta on se, että muuntokuitujen filamenttirakenne luodaan liuotetusta selluloosasta
keinotekoisesti suulakemenetelmällä. Puuvillakuitu on sen sijaan yksittäinen solu, joka kasvaa
luonnossa

puuvillakasvin

siemenkodassa.

Selluloosapohjaisista

muuntokuiduista

valmistettujen tekstiilien ominaisuuksien erot puuvillaan perustuvat siihen, että muuntokuidut
valmistetaan keinotekoisesti suulakemenetelmällä, jolloin kuituun ei saada lumen-rakennetta.
Muuntokuidut muistuttavat rakenteeltaan umpinaisia tankoja ja puuvillakuidut taas onttoja
kasaan painuneita putkia.
fibrillirakennetta.

Muuntokuiduilla ei ole luontaisesti puuvillan kaltaista

Muuntokuiduille

tehdään

keinotekoinen

filamenttirakenne

kehruusuulakkeen reikien avulla. Viskoosiprosessia optimoimalla on kehitetty lyocell- ja
ioncellprosessit. Ioncellprosessilla saadaan aikaan vahvinta ja kestävintä muuntokuitua. Se on
ominaisuuksiltaan lähempänä puuvillaa kuin viskoosi ja lyocell.

11 JOHTOPÄÄTÖKSET
Puuvilla on paljon käytetty tekstiilikuitu, koska tekstiilinä se on helppohoitoista, lämmintä ja
hengittävää. Luonnonkuituna puuvilla kasvaa puuvillakasvin siemenkodassa, joten sen
valmistus ei vaadi teknistä ja kemiallisesti monimutkaista prosessia. Puuvillan viljely vaatii
paljon keinotekoista kastelua ja vie viljelytilaa ruualta. Tämän takia sen käyttöä
tekstiiliteollisuudessa tulisi korvata vaihtoehtoisilla kuiduilla. Tämä kandityö käsittelee
muuntokuitujen mahdollisuutta korvata puuvilla valmistusprosessien ja rakenteellisten
ominaisuuksien perusteella.
Viskoosin valmistus on hyvin monimutkaista ja terveydelle haitallista monivaiheisen
valmistusprosessin

ja

siinä

käytettävän

terveydelle

vaarallisen

rikkihiilen

takia.

Viskoosikangas eroaa ominaisuuksiltaan puuvillasta huomattavasti. Puuvillan korvaaminen
viskoosilla ei ole järkevää. Lyocellprosessi on yksinkertaisempi kuin viskoosiprosessi, siinä
käytetty liuotin NMMO myrkyttömämpi kuin rikkihiili ja saatu lyocellkuitu vahvempaa kuin
viskoosikuitu. NMMO on kuitenkin hyvin epästabiili ja aiheuttaa run away – reaktioiden
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vaaraa. Ioncellprosessi on viskoosia yksinkertaisempi. Siinä käytetty ioninen liuotin on
myrkyttömämpi kuin rikkihiili ja stabiilimpi kuin NMMO. Ioncellkuitu on vetolujuudeltaan
lähes kaksinkertaista verrattuna viskoosiin. Ioncell ja viskoosi ovat rakenteeltaan molemmat
onttoja. Viskoosin ja ioncellin samanlaisen rakenteen vuoksi niiden ominaisuudet tekstiileinä
ovat lähellä toisiaan. Niitä voidaan käyttää samoissa käyttötarkoituksissa. Ioncell on myös
vetolujuudeltaan vahvaa, joten siitä voidaan kehrätä vahvempaa ja kestävämpää lankaa, kuin
viskoosista. Ioncell voi rakenteellisten ominaisuuksiensa perusteella korvata viskoosin
tekstiiliteollisuudessa.
Puuvilla on ainut esimerkkikuiduista, joka sisältää lumenrakenteen. Se on vahvaa, huokoista ja
kykenee varastoimaan lämpöä. Vaikka ioncellkuidulla on suurin vetolujuus, ei se ole
kuitenkaan kokonaisuudessaan esimerkkikuiduista vahvin. Ontto lumen-rakenne tekee
puuvillakuidusta ioncelliä vahvemman, koska lujuusopillisesti saman massan omaava putki on
vahvempi kuin saman massan omaava tanko. Ioncell ei voi korvata puuvillaa kokonaan
tekstiiliteollisuudessa. Umpinaisen rakenteensa takia se ei ole yhtä vahvaa, hengittävää ja
lämpöä eristävää kuin puuvilla. Jos ioncellprosessi saadaan laajennettua teolliseen
mittakaavaan, on se samanlaisen rakenteensa ja yksinkertaisemman prosessinsa takia
erinomainen korvaaja viskoosille tekstiiliteollisuudessa. Ionisten liuottimien kierrätystä on
vielä tutkittava. Ne on saatava kierrätettyä tehokkaasti, jotta prosessia voidaan pitää
kokonaisuudessaan ympäristöystävällisenä.
Ioncellprosessin laajentaminen teolliseen mittakaavaan on kallista ja siihen tarvitaan yritysten
yhteistyötä. Puuvillan ja viskoosin ongelmat tiedostetaan, ja niiden suosio on laskenut jo
pitkään. Kysyntä ympäristöystävällisille ja kestäville tekstiileille kasvaa koko ajan. Suomella
on erinomainen mahdollisuus kehittyä tekstiilikuitujen edelläkävijäksi uuden ioncellkuidun
avulla. Suomessa on paljon raaka-ainetta ja asiantuntemusta kyseisellä alueella. Ioncellin
tuotanto toisi Suomen metsäteollisuudelle uuden menestystuotteen. Jos ioncellprosessi
saadaan kehitettyä teollisuusmittakaavaan, seuraava kehityskohde olisi kuidun kehruuprosessi.
Nykyistä suulakekehruuta tulisi kehittää niin, että filamentin rakenteesta saataisiin ontto.
Tällöin ioncellkuitu voisi myös rakenteellisten ominaisuuksiensa perusteella korvata puuvillan
ja sitä voitaisiin käyttää samoissa käyttötarkoituksissa.

41

LÄHDELUETTELO
Ansell, M. Mwaikambo, Y. KPL 2: The structure of cotton and other plant fibres. Handbook
of Textile Fibre Structure Vol. 2. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 2009.
Borbély, E. Lyocell, The New Generation of Regenerated Cellulose. Vol. 5. No. 3. Acta
Polytechnica Hungarica. 2008.
Chen, J. KPL 4: Synthetic Textile Fibres: Regenerated cellulose fibres.Textiles and Fashion;
Materials, Design and Technology. Woodhead Publishing Series. 2015.
Choudhury, R. KPL 1: Chemistry of Textile Materials. Textile preparation and dyeing.
Science Publishers. 2006.
David, S. Pailthorpe M. KPL 1: Classification of Textile Fibres. Forensic examination of
fibres. Vol 2. Taylor & Francis 1999.
Dong Bok, K. Jungho Pak, J. Mu Jo, S. Wha Seop, L. Dry Jet-Wet Spinning of cellulose/NMethylmorpholine-N-oxide Hydrate Solutions and Physical Properties of Lyocell Fibres.
Textile Research Journal. 2005.
FEI Company. An Introduction to Electron Microscopy. 2010. Verkkoartikkeli. Saatavilla.
[http://www.nanolab.ucla.edu/pdf/Introduction_to_EM_booklet_July_10.pdf]
Freemantle, M. KPL 1: Introduction. An Introduction to Ionic Liquids. Royal Society of
Chemistry. 2010.
Goldstein, J. Newbury, D. Joy, D. Lyman, C. Echlin, P. Lifshin, E. Sawyer, L. Michael,
J.R. KPL 2.1 How the SEM Works. Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis.
Springer Science+Business Media. 2003.
Gruber, E. KPL 4: Analytical Characterization of Pulps. Handbook of Pulp. Wiley-VCH
Verlag GmbH & Co. 2006.
Gunniff, P. Dimensioless Parameters for Optimization of Textile-Bazed Body Armor
Systems. US Army Soldier and Biological Chemical Command. Soldier Systems Center.
Natic,USA. 2016.

42

Hearle, J. KPL 2: Physical Structure and Properties of Cotton. Cotton: Science and
Technology. Woodhead Publishing Limited. 2007.
Hongu, T. Phillips, G. KPL 8: Cellulosic Fibres. New Fibers. Vol 2. Woodhead publishing
limited. 1997.
Jewel, R. KPL 6: The Tensile Testing of the Fibres. Textile Testing. APH Publishing. 2009.
Krässig, H. KPL 2: The Fiber Structure. Cellulose; Structure, Accessibility and Reactivity.
Gordon and Breach Science Publishers. 1993.
Mather, R. Wardman, R. KPL 1: The Scope of Textile Fibres. KPL 2: Cellulosic Fibres.
KPL 4: Regenerated Fbres. The Chemistry of Textile Fibres. Vol 2. Royal Society of
Chemistry. 2015.
Michud, A. Hummel, M. Sixta, H. Influence of Molar Mass Distribution on the Final
Properties of Fibers Regenerated from Cellulose Dissolved in Ionic Liquid by Dry-Jet Wet
Spinning. Polymer 75. 1-9. 2015.
Michud, A. Tanttu, M. Asaadi, S. Ma,Y. Netti, E. Kääriainen, P. Persson, A. Berntsson,
A. Hummel, M. Sivta, H. Ioncell-F: Ionic Liqiud-Based Cellulosic Textile Fbers as an
Alternative to Viscose and Lyocell. Textile Research Journal. Vol 86(5). 2016.
Mishra, S. KPL 4: Cellulose. KPL 5: Cotton. A Text Book of Fibre Science and Technology.
Vol 2. New Age International Publishers. 2005.
Morton, W. Hearle, J. KPL 1: An Introduction to Fibre Structure. Physical Properties of
Textile Structures. Vol 4. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC. 2008.
Murphy, D. Davidson, M. KPL 1: Fundamentals of Light Microscopy. Fundamentals of
Light Microscopy and Electronic Imaging. Vol 2. WileyBlackwell. 2013.
Poppius-Levlin, K. Ionic Liquid-Based Dissolution And Regeneration Processes. FuBio
Cellulose

Programme

Report,

FIBIC,

content/uploads/2012/07/Cellulose_web.v4.pdf]

2014.

Saatavilla.

[http://fibic.fi/wp-

43

Rosenau, T. Potthast, A. Sixta, H. The Chemistry of Side Reactions and Byproduct
Formation System NMMO/cellulose (Lyocell process). Vol. 26. Program Polymer Science.
2001.
Shui, S. Plastina, A. World Fibre Consumption Survey. Food and Agriculture Organization of
the United Nations & International Cotton Advisory Committee (FAO/ICAC). 2013.
Saatavilla.

[https://www.icac.org/cotton_info/publications/statistics/world-apparel-

survey/FAO-ICAC-Survey-2013-Update-and-2011-Text.pdf]
Sixta, H. Ioncell-F, A Novel Man-Made Cellulosic Fibre. 2016. Verkkodokumentti.
Saatavilla.[http://puu.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid1e44f95c44218204f9511e4a12b01d1437b57775777/regeneroidut_kuidut.pdf]
Sixta, H. Iakovlev, M. Tetsova, L. Roselli, A. Hummel, M. Borrega, M. van Heiningen, A.
Froschauer, C. Schottenberger, H. Novel Concepts of Dissolving pulp production. Springer
Science+Business media Dordrecht. 2013.
Sixta, H. Michud, A. Hauru, L. Asaadi, S. Ma, Yibo.King, A. Kilpeläinen, I. Hummel, M.
Ioncell-F: A High-Strength Regenerated Cellulose Fibre. Nordic Pulp & Paper Research
Journal Vol 30 no (1). 2015.
Smith, H. Zhu, R. KPL: 4.3 The Spinning Process. Cotton: Origin, History, Technology and
Production. John Wiley & Sons. 1999.
Solla, K. Vaatteita koivusta: Selluloosasta tehty ekovaatekuitu tulee. Yle. 2014.
Verkkoartikkeli.

Saatavilla:

[http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/03/11/vaatteita-koivusta-

selluloosasta-tehty-ekovaatekuitu-tulee]
Soth, J. Grasser, C. Salerno, R. The Impact of Cotton on Fresh Water Resources and
Ecosystems.

WWF.

1999.

Verkkodokumentti.

Saatavilla.

[http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/impact_long.pdf]
Swatloski, R. Spear, S. Holbrey, J. Rogers, R. Dissolution of cellulose with Ionic Liquids.
Am. Chem. Soc. 2002.

44

Työterveyslaitos

(TTL),

OVA-tiedote:

Rikkihappo.

2015.

Saatavilla.

Verkkosivu.

Saatavilla.

[https://www.ttl.fi/ova/rikkiha.html]
Työterveyslaitos

(TTL),

OVA-tiedote:

Rikkihiili.

2015.

[https://www.ttl.fi/ova/rikkihii.html]
Työterveyslaitos (TTL), OVA-tiedote: Natriumhydroksidi. 2015. Verkkosivu. Saatavilla.
[https://www.ttl.fi/ova/naoh.html]
Wilkes, A. KPL 3: The Viscose Process. Regenerated Cellulosic Fibres. Woodhead
Publishing Limited. 2001.
Woodings, C. KPL 1: A Brief History of Regenerated Cellulosic Fibres. Regenerated
Cellulosic Fibres. Woodhead Publishing Limited. 2001.
WWF Freshwater Programme Report. Cleaner, greener cotton. Verkkodokumentti.
Saatavilla.[http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/cotton_for_printing_long_report.
pdf]
WWF

Report.

Thirsty

crops,

2013.

Verkkodokumentti.

Saatavilla.

[http://assets.wwf.org.uk/downloads/thirstycrops.pdf?_ga=1.208902482.1717857340.1459417
671]
Yu, C. KPL 2. Natural Textile Fibres: Vegetable Fibres. Textiles and Fashion; Materials,
Design and Technology. Woodhead Publishing Series. 2015.

